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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr.4c-20/157/19 aprilie 2022 

        pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 19 aprilie  2022 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a desfăşurat lucrările fizic și online 

în data de 19 aprilie 2022, la orele 17.00, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de lege şi 

propuneri legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl-x nr.169/2022) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat (PL-x nr.178/2022) 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.182/2022) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi 

asistenţă umanitară (PL-x nr.188/2022) 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului 

digital de intrare în România (PL-x nr.189/2022) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.23/2022 pentru 

completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat                    

(PL-x nr. 190/2022) 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 

2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

energiei (PL-x nr.193/2022) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011        

(PL-x nr. 214/2022) 

Şedinţa fizică și online a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise 

lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

1. La dezbaterea  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Pl-x nr.169/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv completarea art.124 şi art. 219 din Legea nr.1/2011, în sensul publicării de 

către universităţi pe site-ul propriu, a unor acte juridice şi informaţii (deciziile şi hotărârile Senatului 

universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de etică universitară, componenţa tuturor 

structurilor decizionale, executive şi consultative, împreună cu datele publice de contact ale 

membrilor lor etc). De asemenea, se propune ca, pe site-urile universităţilor să fie publicate anual 

datele care stau la baza alocării finanţării de bază, complementare şi suplimentare şi sumele alocate 
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pe fiecare universitate din fondul de dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia pentru învățământ care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

2. La Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat (PL-x nr.178/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat 

obiectul de reglementare, respectiv modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.223/2015, în 

sensul instituirii posibilităţii transmiterii documentului de informare cu privire la sumele plătite 

beneficiarilor care au optat pentru plata în cont curent sau cont de card, de către casele de pensii 

sectoriale, în funcţie de opţiunea beneficiarului, a taloanelor de plată a drepturilor prevăzute la 

alin.(1) şi (2), la domiciliul sau la reşedinţa acestuia din România, precum şi, la cerere, în format 

electronic, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul fiecărei case sectoriale. Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis 

către Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare care au fost sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea unui aviz favorabil. 

3. La dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr.182/2022) a luat cuvântul domnul 

preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, respectiv completarea art.38 din Legea-cadru 

nr.153/2017, cu un nou alineat, alin.(45), urmărindu-se ca personalul prevăzut la anexa nr.II cap.I 

pct.3 Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare, să beneficieze de 

salariile de bază prevăzute pentru anul 2022. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă care este  

sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 

4. La dezbaterea  Proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară (PL-x nr.188/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv stabilirea unor măsuri pentru acordarea de sprijin şi 

asistenţă umanitară de către statul român unor anumite categorii de persoane, respectiv femei şi copii 

- cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din 

Ucraina. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă care au fost sesizate în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

5. La dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România (PL-x nr.189/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2021, urmare a încetării stării de alertă instituite pe teritoriul României, şi respectiv al 

încetării aplicabilităţii măsurilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, 

aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei 

persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile referitoare la carantinarea 

persoanelor. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, 

acesta urmând a fi trimis către Comisia juridică și Comisia pentru apărare care au fost sesizate în 

fond. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

aviz favorabil. 

6. La dezbaterea  Proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat (PL-x nr. 190/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de reglementare, 

respectiv modificarea art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004, urmărindu-se majorarea contribuţiilor la 
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fondurile private de pensii de la 3,75% la 4,75%, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta urmând a fi 

trimis către Comisia pentru muncă care este  sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

7. La dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale 

în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei (PL-x nr.193/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare, respectiv stabilirea unor măsuri aplicabile clienţilor finali din 

piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul vizează acordarea unei scheme de sprijin 

pentru consumatorii casnici şi non-casnici, în vederea asigurării în plan economic şi social a unui 

nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi garantării dreptului 

acestora cu privire la continuarea activităţilor economice şi a traiului de zi cu zi în condiţii decente. 

Totodată, cheltuielile determinate de plata compensaţiilor vor fi asigurate pe seama impozitului pe 

veniturile suplimentare realizate de producătorii de energie electrică şi gaze naturale. Măsurile de 

sprijin prevăzute în prezentul proiect vor atenua creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze 

naturale la consumatorii casnici şi non-casnici şi vor asigura continuitatea efectelor multiplicatoare 

pozitive în economie. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru 

avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru buget, comisia pentru industrii, Comisia 

pentru muncă și Comisia pentru politică economică care au fost sesizate în fond. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

8. La dezbaterea  Propunereii legislative pentru modificarea şi completarea Legii dialogului 

social nr.62/2011 (PL-x nr. 214/2022) a luat cuvântul domnul preşedinte şi a prezentat obiectul de 

reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011. Potrivit 

expunerii de motive, se urmăreşte introducerea interdicţiei membrilor organelor de conducere din 

sindicate şi patronate de a deţine calitatea de membru al unui partid politic pe durata mandatului în 

cadrul acelei organizaţii. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată 

pentru avizare, acesta urmând a fi trimis către Comisia pentru muncă care este  sesizată în fond. În 

urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz 

negativ. 

 

 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan - preşedinte, Holban Georgeta          

-Carmen - vicepreşedinte, Calista Mara-Daniela - vicepreședinte, Enachi Raisa - secretar, Sandu 

Viorica -secretar, Paraschiv Rodica, Plăiașu Gabriel, Rizea Cristina Camelia, Ilișanu Claudiu-

Augustin, Coarnă Dumitru și Ungureanu Emanuel-Dumitru. Prezenți online: Dancă Ionel.              

Au absentat: Cambera Oana-Alexandra, Csep Eva-Andrea și Șerban Gianina - vicepreședinte 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
 

 

 

 

Întocmit, Daniela Năstase , consultant parlamentar         


